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শলরয়্বত তযাজযপুত্র ঘ াষণার হুকমু কী? 

প্রশ্ন:  
শলরয়্বত তযাজযপুত্র ঘ াষণা করার হুকুম কী?   

প্রশ্নকারী- আব্দুর রহমান  
উত্তর: 
ইসলাবম তযাজযপুত্র ঘ াষণার ঘকান লভলত্ত ঘনই। ঘকউ করবল তা দ্বারা 
লপতা-পুবত্রর েংশীয়্ সম্পকক োলতল হবে না এেং পুত্র লমরাস ঘেবকও 
েলিত হবে না।   
লপতা-পুবত্রর সম্পকক রবের সম্পকক, মুবের কোর সম্পকক নয়্, ঘে 
তযাজয কবর লদবলই োলতল হবয়্ োবে।  
এমলনভাবে ইসলাম প্রবতযক ওয়্ালরবসর জনয অংশ লনর্কারণ কবর 
লদবয়্বে। কাবরা জনয ঘসই লনর্কালরত অংশ োলতল করার সুবোগ ঘনই। 
লপতার মৃতুযর পর পুত্র স্বয়্ংলিয়্ভাবে লমরাবসর উত্তরালর্কারী হবয়্ োবে। 
তযাজয করার দ্বারা এবত ঘকান প্রভাে পড়বে না।  
সন্তান শরীয়্াহ অনেুায়্ী না চলবল লকংো লপতা মাতার অোর্য হবল, তার 
সমার্ান এই নয়্ ঘে, তাবক তযাজয ঘ াষণা করবত হবে। েরং লপতার 
উলচৎ সন্তাবনর ইসলাবহর সেকাত্মক ঘচষ্টা করা। মায়্া মমতা, ভাবলাোসা 
ও পলরলমত শাসন এেং আল্লাহর কাবে ঘগাপবন প্রকাবশয ঘরানাজালরর 
মার্যবম দ্বীবনর পবে লিলরবয়্ আনার ঘচষ্টা করা।    
হযাাঁ, ঘকাবনা সন্তান েলদ হারাম পবে অেক অপচয়্কারী হয়্, তাহবল লপতা 
মাতা তাবক প্রবয়্াজবনর অলতলরে অেক লদবে না;  প্রবয়্াজবন মতৃুযর 
পূবেকই অল্প ঘরবে লনবজবদর োলক সম্পদ ঘনক কাবজ েরচ কবর লদবে, 
োবত ঘস হারাম পবে েযয়্ করার সুবোগ না পায়্। আল্লাহ তায়্ালা ইরশাদ 
কবরন,  

اَواْرُزقُوُهْمااَوَلا اقيَياًما الَُكْم ُ ااّلَلَ اَجَعَل االََِتي اأَْمَوالَُكُم َفَهاَء االَسُ ُتْؤُتوا
ْكُسوُهْماَوقُولُواالَُهْماقَا ا5ْوًلاَمْعُروفًا.االنساء:افييَهااَوا

িাতওয়্া নাম্বার:2৫6                        প্রকাশকালঃ29-05-২০২2 ইং 
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“আর ঘে সম্পদবক আল্লাহ ঘতামাবদর জীেন-োত্রার অেলম্বন 
কবরবেন, তা লনবেকার্বদর হাবত তবুল লদও না। েরং তা ঘেবক তাবদরবক 

োওয়্াও, পরাও এেং তাবদর সবে নযায়্সেত কো েল।” –সূরা 
লনসা: ৫ 

كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إىل وجوه اخلري وحيرمه عن املرياث   ولو
هذا خري من تركه، ألن فيه إعانة على املعصية. ولو كان ولده فاسقا ال يعطي 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة -له أكثر من قوته. 
 288/ 7الطوري: 

“কাবরা সন্তান েলদ িাবসক হয়্, আর ঘস তাবক লমরাস ঘেবক েলিত 
কবর লনবজর সম্পদ ঘনক কাবজ েরচ কবর লদবত চায়্, এটা এমন 
সন্তাবনর জনয সম্পদ ঘরবে োওয়্া অবপক্ষা উত্তম। কারণ, এমন 
সন্তাবনর জনয সম্পদ ঘরবে োওয়্া মাবন তাবক গুনাবহর কাবজ 
সহবোলগতা করা। এমলনভাবে কাবরা সন্তান েলদ িাবসক হয়্, তাহবল 

তাবক প্রবয়্াজনীয়্ োোবরর অলতলরে সম্পদ লদবে না।” –
আলোহরুর রাবয়্ক: ৭/২৮৮ 
তবে কাবরা মৃতুযর পর ঘে সম্পদ ঘেবক োবে, ভাবলা মন্দ সকল 
ওয়্ালরসই শরয়্ী লনয়্মানুোয়্ী ঘসোন ঘেবক লমরাস পাবে। তেন ঘকাবনা 
ওয়্ালরসবক কম ঘদয়্া লকংো কাউবক েলিত করার অলর্কার কাবরা ঘনই। 
উবল্লেয, সন্তান অোর্য হওয়্ার এেং েবে োওয়্ার ঘপেবন অলর্কাংশ 
ঘক্ষবত্র লপতা মাতার ভূলমকাই প্রর্ানত দালয়্ োবক। অলর্কাংশ লপতা 
মাতাই সন্তান ভূলমষ্ঠ হওয়্ার পর ঘেবক প্রাপ্ত েয়্স্ক হওয়্া পেকন্ত; 
সন্তাবনর দ্বীন ও সুলশক্ষা প্রদান এেং নীলত ননলতকতার ওপর লালন 
পালবনর ঘে অলর্কার ও িরজ দালয়্ত্ব লপতা মাতার ওপর রবয়্বে, তা 
েোেেভাবে আদায়্ কবরন না। েোসময়্ সন্তাবনর হক আদায়্ না করাই 
মূলত তাবদর েবে োওয়্ার এেং লপতা মাতার অোর্য হওয়্ার কারণ হয়্। 
একলট লশশু েেন আদশক গ্রহণ ও র্ারবণর জনয জীেবনর সেবচবয়্ 
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উপেুে ও গুরুত্বপূণক অংশলট, দ্বীলন লশক্ষা ও আদশক ঘেবক েলিত হবয়্ 
লনবজর ঘেয়্াল েুলশ অনেুায়্ী অলতোলহত কবর এেং প্রাপ্ত েয়্স্ক হবত 
হবত এসে অপরার্প্রেণতা তার ঘনশায়্ পলরণত হয়্, তেন অবনক ঘচষ্টা 
কবরও তাবক সংবশার্ন করা োয়্ না। আেু হুরাইরা রালে. ঘেবক েলণকত,  

ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد عَ  -1385 َلى اْلفيْطَرةي َفَأبَ َواُه قَاَل النَِّبي
َسانيهي..........  رَانيهي َأْو ُُيَج ي / 2صحيح البخاري   م م  -يُ َهو يَدانيهي َأْو يُ َنص ي

100 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলবেন, প্রবতযক মানে 
লশশু লিতরাবতর (স্বভাের্মক ইসলাবমর) ওপর জন্মগ্রহণ কবর। এরপর 
তার মাতালপতা তাবক ইহুলদ ো লিস্টান অেো অলি উপাসবক রুপান্তলরত 

কবর।” –সহীহ েুোলর: ১৩৮৫  
লেষয়্লট আমাবদর সকবলরই েুে গভীরভাবে অনুর্ােন করা জরুলর এেং 
সন্তাবনর ভূলমষ্ঠ হওয়্ার লদন ঘেবকই তার দ্বীন র্মক, লশক্ষা দীক্ষা, উত্তম 
আোলাক ও আদবশকর ওপর গবড় ঘতালার প্রলত সেকালর্ক গুরুত্বাবরাপ 
করা জরুলর। েরং জবন্মর আবগ ঘেবকই ঘসরকম আমল ও লিলকর জালর 
রাো এেং ঘনক সন্তাবনর জনয ঘদায়্া করা জরুলর। ঘেমনলট সকল নেী 
রাসূল ও সালললহনবদর েযাপাবর ঘকারআবন কারীবমর অসংেয আয়্াবত 
েলণকত হবয়্বে।  
আরও ঘদেুন সূরা লনসা: ১১-১৪; জাবম লতরলমলে: ২১২১; মুসান্নাি 
ইেবন আলে শাইো ৩১৬৮৮; আলোহরুর রাবয়্ক: ৭/২৮৮; 
মওসুওয়্যাহ লিকলহয়্যাহ: ৩৬/১৬৭; ইমদাদুল িাতাওয়্া ৪/৩৬৪; 
িাতাওয়্া উসমালন: ২/২৮৪ 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলিয়্া আনহু) 

০৫-১০-১৪৪৩ লহ. 
০৭-০৫-২০২২ ঈ. 


